GARMER a BESINGER
EXPRESS
Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde,
Thesinge en omstreken
Se JAARGANG - NOVEMBER 1983

50 jaar Plattelandsvrouwen afdeling Garmerwolde
In gesprek met Vrouwen van
het Platteland
(uit de notulen van november
1933)
Op verzoek van enige dames
werd in november 1933
mevr. Wiersema-Risselada
van Leeuwarden door mevr.
Niermeijer uitgenodigd, te
komen spreken namens de
Bond van PIallelandsvrouwen, tene inde hier een
afdeling op te richten .
Aan deze uitnodiging werd
gehoor gegeven en op
maandag 13 november trad
genoemde dame in de Consistoriekamer van Garmerw olde op voor een weliswaar nie t zeer talrijk publiek.
Na het doel en streven van
de Bond van Plallelandsvrouwen te hebben uiteengeze t, gaven zich tien leden
op als lid, zodat in Garmerwol de een afdeling kon
worden opgericht.
Een voorlopig bestuur werd
gevormd bestaande uit de
dames Stollenga-Nienhuis,
Hekman-Grave en Groenevel d-Heeres. Nadat de
eerste bijeenkomst was
vastgesteld op dinsdag 21
november werd deze bijeenkomst met een woord van
hartelijke dank aan de geachte spreekster door mevr.
NIermeyer gesloten.
Garm erwolde was er dus
vroeg b ij. Eerst was het zo .
dat eige nli jk all een bo er in nen en welge ste lde
vrouwe n uit de midde nstand lid werde n. ' Tegenwoo rdig ligt di t t oc h wel
ee n beetje anders', ald us
mev r. Hazeveld , pr esident e
van de Plattelandsvrou we n.
'Vroeger gi ng je niet zo
maar naar de Plattelandsvro uwen , nu ga at ied ereen ,
di e wil erheen, er is ge en
d re mpel vrees me er en het
ka rakter van de vereni g ing
is toch we l wat ver an derd'.

In Ga rmer wol de zijn er onge veer tach t ig lede n. Het
o udste lid is 84 jaar en bezoek t nog altij d de vergad eri ng en . Van genoemdetac htig zijn er 21 ag ra ris che leden , en 20 leden d ie buiten
Garm erwolde wo nen :
Hoog eza nd , Del fzijl , Lewenborg , Lopp er su rn, Th esinge.
Ruischerbr ug . Lageland ,
Ooster hoogeb rug , Noo rddi jk en Overschi ld .
De maandelij kse vergad eri ngen wo rde n d ru k bezo cht. Gar me rwo lde heeft
ee n ho og opko mst
perce ntag e.
Naast de preside nte mevr.
Hazeveld zitte n verde r in
het bestuur: mevr. Jansen
(vice-p residente). mevr. Star
(secreta resse) . mevr. Wo lden dorp (pen ning meesteresse ), mevr. Gr asman (alge meen adjunct) .
'Zij n er nog altij d mensen
vo or een bes t uu rsfun c tie te
vin den?' Mevr. Sta r: 'Het is
altij d nog ge lukt. Het is beter de men sen persoonl ijk
te be naderen, dan ze i n een
vergade ring voo r een voldonge n feit te stellen . Wij
kunn en alt ijd weer mensen
vinde n om een bes t uursfu ncti e te ve rvulle n' .
'Vroeger' , ald us mevr.
Jansen , 'kon je gekozen
word en i n he t bestu ur zo nder op de ve rga de ring aanwez ig t e zijn . De vo lgend e
dag werd je opgebeld en
wer d je medegedee ld dat je
in het bes tu ur zat' .
Voor mevr. Hazeveld en
me vr . Jansen is het al d e
tweed e keer da t ze een bestu ursfu nct ie aanvaa rd den.
Naast de maandelij kse vergad eringen kom t het bestuu r ook één keer per
maan d bijeen o m all erlei
zak en te regele n,
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Bes tu u r Plattelands vrouwen
V.l.n .r. m evr. Woldendorp, m evr. Janssen , mevr. Hazeva ld ,
me vr. Star, m evr. Grasman
He t prog ra m m a van d e
Plat tel and svrouwen

Het program ma dat d e
led en zoa l aangebode n
wo rdt van sep te mber tl m
mei wordt so ms do o r het
best u ur sa me ngesteld en
so ms me t be h ulp van leden ,
'W e hebb en al eens een enquéte o nde r de led en ge houden ', ald us mev r. G rasman , 'welke pr ioriteit en de
vro uwe n hadden '.
Hi er werd dan rek en in g meege hou de n voor het same nste lle n van het programm a.
Wel houdt men zich bij het
sa me nste lle n aa n de schij f
van dr ie: recr eat ie - educatie ·
eman c ipere nde vorm in g ,
'Het bel eid is er o pgeric ht,
de kwa lite it van het aa nbod
te handha ven , te verb eter en
en te zorge n voo r vern ie uw ing en uit breiding . Dit o pdat de Bond aktueel blijft
en met de tijd meegaa t. Het
ni euw e zit hem voorn am eli jk in de e manci perende
vorming . Er wer d alt ijd al
aa n vo rming ge we rk t, m aar
de method e va n nu, het e rvar ings leren, is vrij nieuw
en daar zal in de eerstkom ende jaren ext ra aandacht aan besteed worden',

ald us het Hoofdbestuur.
Verd er he eft de veren igin g
tot d oel : do o r vorming en
ontwikkeling van vr ouwen
hu n bese f van ver antwoordelijkh eid voor - en d eel na me aan - de same nlev ing
te bevo rde ren, in het b ijzo nder in platt ela ndsgebiede n.
De ver eni ging sta at o pen
voo r alle gezindten en o nthou dt zich van elk e pa rtijpo lit iek .
Al s ext ra avo nd wordt er altijd een discussie- avond ge houd en , Er zijn dan zo 'n
tw in tig leden aanwezig .
'Van waar dit gering e aantal?' Mevr. St ar: ' Er zijn to ch
alt ijd men sen , di e het g riezelig vinde n hun mening te
zegge n, so m mige n de nke n
dat ze uitg eh oord worden,
ande re n zijn wee r ba ng iet s
te zeg gen . Maa r loch zetten
we deze avond elk jaa r w eer
o p het programm a, om
meer me nsen mondig te
maken en vro uwen de geleg enh eid te ge ven iets op
hun eige n manier naar
vo ren te (d urve n) bre nge n,
maar ook kr it ie k te le re n
aanvaarde n, Het th em a
waar we nu mee bezig zi jn:
'Kies ik , kies jij, ki ezen wij

voor verantwoordelijkheid '
e n ' Ik en jij, hoe leven wij'.
Ook is er jaar lijks een uitwisseling met o.a. Ten
Boer, Har ksted e. Thesinge,
Ten Post en hebben de
vro uwe n jaarlijkse bi jeeneenkomst met hun 'vriendj es'
de land bo uwveren ig ing. De
nad ruk ligt dan op gezelligheid , maar meesta l wordt er
ook een spreker voor die
avond uitgenodigd .
Op de vraag of de groepen
dan ook een beetje ge mengd bij elkaar zitten ontstaat er enige\ hilariteit. 'Nee
ho o r, de sc hapen zijn .van
de bokken gescheide n'. Dat
is niet alleen bij de la ndbouwvereniging zo, maa r
ook bij uitwisseling met andere groepen blijft men als
groep bij elkaar zitten .
Mevr . Hazeveld en ook de
anderen betreuren dit, wel
vinden ze het erg moeilijk
hier een op lossing voor te
vinde n . Mevr . Star merkt o p:
'Dat je langer en geze lliger
met één van je eigen groep
praat dan me t een vreemde .
Je hebt dan elkaar niet zo veel te vertelle n'.
Mevr. G rasman (reisco m.)
vertelt , da t ze bij een busreis verplicht werd om de
tw ee uur een plaats naar
vo ren op te schu iven . Ze
heeft d it alles als zeer positief erva ren, daar je op deze
manier toch heel snel de
groep leerde kennen .
Misschien zien we op een
vo lge nde vergadering , de
Platt elandsvro uwen om het
half uur een plaats opschuiven en zo toch nog tussen
hun manne lijke co llega's
terecht komen .
De verschillende commissies

Ver der hebben de Platt elandsvrouwen in haar vereniging enke le co mmissies.
Eén ervan is de reiscorn missie , die een aanta l excu rsies
houdt en fietstochten organiseert. Er bev indt zich o nde r de da mes een uit-

steken d verslaggee fster , d ie
gewap end met notiti ebl o k
en pen de hel e reis aa nteke ni ng en maa kt o m o p
een ko me nde vergade ring
haar verh aal voor te lezen .

Hier ond er volgt een sch ema ho e de versch ill end e
co m missies en afdeling en verte ge nwoo rd igd zijn in de Bo nd .

De zie ke nc o mm. vertro etelt
de zieken en gaa t o p k raa mvisite. Oo k zitte n er lede n in
de ag rar isc he comm , de
cul turele c om m. en een
co mm . voo r vrouwe n
vormi ng.
De hand we rkco mm . is erg
akt ief, negen vro uw en
ko me n éé n keer in de veertien dagen bij elkaar o m
met naald en d raad bezig te
zijn . Mevr. Kampen , de
'voorwerkster', volgt cu rsussen , o m de groep weer
een nieuw e techniek bij te
brengen. Er wordt één keer
per jaa r een tentoo nstelli ng
gehouden , waa r d e werkstukke n ui tges ta ld lig gen . In
Gro ningen is dit in de Marti nikerk . Er wo rden p rijze n
toegekend en de eer ste en
tw eed e prijs gaa n da n weer
naar de lande lijke tent oonste lli ng.
'Is het nog we l zi nvo l o m
prijze n t oe te ke nnen?',
Mevr. Hazevel d: 'Een he leboel mensen vin de n het ook
niet meer leu k, dat ze voo r
een pr ijs moeten werke n.
So ms wordt een we rks tuk
o p kle ur afgeke urd, en ik
vin d d at toch een erg persoonlijke zaak. Ik de nk ook ,
dat het ju reren er nog wel eens afgaat. Want he t is
maa r een persoo nlijke ind ruk, die je van een werkstuk heb t. De meeste vro uwe n will en met plezier met
een werk stuk bezig zijn en
met het o nde r de knie krijge n van bepaald e
tec hn ieke n' .
50-Jarig bestaan
Nu zijn we aangeko me n bi j
het SO-jar ig bestaa n van de
afdeli ng Gar merw old e van
de Ned er la nd se Bon d van
Platt el and svro uw en .
'De voorberei dingswerk-

Rabobank ' r:J
geld en goede raad

zaamh ed en zijn gest art op
29 juni 1982', zegt mevr.
Jan sen . Er werd een jubi leum c omm . sameng esteld
die he t prog ram ma ver de r
uit gi ng werk en . Vast sto nd
al wel , dat men een revue
wi lde op voe ren .
Mevr. Jans en (ju bile um co mm .) merkte o p, dat
mev r. Haveng a-J ag er hie r
eno rm veel werk voor heeft
verzet . Ze hee ft de hele revue ge sc hreve n en het
wor dt ook d oor haar geregisee rd . Een voord eel is
oo k no g, dat er veel
vro uwe n aan een revu e mee
kunn en doen . De Platt eland svr ouwen zij n no g niet
zo geë ma nci pee rd dat ze
het zon der de mann en
kun nen doen. Carel Hazevel d zo rg t voor het decor
zoa ls hij dat bij veel vereni g ingen doet, den k maar aan

ton eel en harmoni e. Dick
Groenh agen zo rgt voor de
muz ie k.
Ver der verz orgt de jubile um co mm. de hele avond zelf.
Vrouwen ba kken, ver zo rg en
de broodmaal tijd en , regele n
het borreluurtj e, en er zijn
er die deel ui t maken van
het on tvang st- commité.
'Prakt isch alle lede n' , ald us
mevr. Ja nsen , 'zette n zich in
voor het jubi leu m'.
Er is d rie jaar lang gespaard
voo r deze dag , subsidie is
er niet, alle s wordt uit eigen
midd el en beko sti gd . Dit
alles bew ijs t maar eens 'te
mee r hoe goed een veren igin g in deze t ijd nog kan
dr aaien .
Voor een uit vo erig ver slag
over deze feestavond zie
el ders in de G. & T . Express.
Ans Vos
Elisabet h Sc huli ng
Peta Jurjens

Garmerwolde,
tel . 050-416202
e~inll8« .
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'Deze fiets zit als een ligstoel' Dic' k zette ze voor o ns o p
Ligfietser Dick S ybenga aan het woord
Sind s 28 ju li rijdt er regelat ig een zeer bijzond er vervoe rmiddel door onze dorpen en wij waren benieuwd
naar de ervaringen van de
berijd er. Di ck Sybenga is de
eerste bezitter in Groningen
van dez e zgn . 'ligfiets'. Hij
wist ons heel wat te vert ellen ove r het fietsen omdat
hij naar de lagere school al
10 km . per dag fie tst e en
vanaf de 4e klas zelfs 20 km.
De familie Sybenga woond e
destijds op Blokum (ge m.
Slochteren ) en de kind eren
gin gen naar de lagere
sch oo l in Ten Boer .
Halverwege Dick's lagere
sc hoo ltijd werd de bru g
over het Eemskanaal verw ijde rd en werd de fietsafstand ve rdubbeld .
Naar de m idde lbare school
in Gr o nin g en werd er dagelijk s 30 km . gefietst en momen teel w erkt Dick in
Assen en deze afstand fietst
hij zo mers regelm atig op
zijn rac ef iets maar ook op
de ligfiet s.
Sinds half ju ni is dit mode l
o p de ma rkt, ontworpen
do o r Aard Roelandt en er
zijn inmi ddels 400 van ver ko ch t. Dick heeft nr . 103 en

rijd t per week ± 100 km .
met een snelheid van 25-30
km. per uu r. Ook ov er de
geschi eden is van de fi ets
weet Dick o ns één en and er
te verte lle n.
Omstreeks 1760 bere ed
men de loo pf iets. De ketting
was toen nog ni et uitgevonden.
In 1866 kwam d e fi ets met
pedal en op de vooras ; een
groot wiel voo r en een
kleintj e achter . Hoe lang er
de benen , ho e g rote r het
wi el.
In 1879 werd de kettin g uitgevo nde n en kregen d e
wiel en deze lfd e g rootte.
Sindsdi en leidd en technisch e probeers els niet to t
g ro te verb eter ingen .
In 1914 is gep rob eerd ee n
li gfi ets te o nt werpen maar
er bl even p robl em en met
het vind en van het zw aartepun t zod at de ber ijd er te
gauw uit bala ns ge raa kte .
Voor - en nad elen van d e
ligfiets

Nu in 1983 is di t ge lu kt en
kan de fiets enth ousiast zich
verh eugen in een hel e rij
vo ord el en van di t mod el.

'ee n rijtje in vergeli jking met
de tourf iet s:
- c o mfo rtabele zit ; rechtop
met steun in de rug
- mind er w indvang door
betere stroomlijn
- bet er zicht o mdat je rechtop zit
- gebru ik van de ste rkere
bov enbeenspi eren i. p.v. de
kuitspi eren en steun in de
rug waardoor je meer
kra cht kunt zetten
- de handen zijn langs het
lichaam in rusttoestand en
mede hi erdoor minder gauw
koude hand en .
- bij dikke mensen zit de
bu ik niet in de weg.
De veiligheid is groter dan
bij de tourfi ets o md at:
- de trapper s hog er zitten
zod at je in de bocht kunt
doortrappen
- het zwaarte pu nt lager ligt
en je mind er sne l uit de
bocht vliegt
- b ij hard remmen sla je niet
over de kop
- als je to ch ko mt te vallen
is de op vang gemakkelij ker
doordat de hand en al op zij
en d icht bij de grond zijn .
De eerlijkh eid g ebi edt ook
nog een paar nadelen te
vermelden:
- bij regen wordt je natter
- door de zit achterop is de
fi ets minder handig in het
stadsve rkeer
- langzamere start ; je k un t
ni et al lopende o p de fiets
spri nge n
- wei nig bagag evervoer
mo gel ijk
- heuv el op fi ets en is zwaarde r; j e kun t niet even op de
trappers gaan staan om het
zwaartep un t naar vor en te
verplaat sen.
Kortom .....

Een ge schikte fiets voor
lan gere af standen in vlakke
gebieden voor jong en oud ;
vooral voor de laatste g ro ep
is de zit in een natuurli jk er
houding van belang . Het

Motor of
bromfiets

l e ts te viere n?
Dan voor een lekk er stukj e teert ot ge bak naa r

MOTORENHANDEL

Joop
Moordhol
B O ~ <lg -h d

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren,
bromfietsen

bew aren van het evenwic ht
is een kwestie van wennen
en bes list niet moeilijker
onder de k nie te krijgen dan
bij een gewone fiets .
De fiets is door het T .N.O .
en de A.N .W.B . goedgekeurd .
Mocht u nog meer willen
weten o f eens een proefritje
wille n maken: Dick Sybenga
woo nt i n Thesinge aan de
Molenweg nr . 42.
Wob by Harde man
en T ruus Top .

S t oom fluitjes
Te huu r: Komp lete Sint &
Piet-pakken , met schmink en
al , f 75,- per keer. Eigendom
van Stichting Peuterspeelzalen Ten Boer. Te bevragen
bij Maria Haverko rt , Fazanthof 29, Ten Boer,
tel. 05902-1504.
Te Ko op
2-pers. ledikant met bodem
en bed 120x190 cm .
2 stuks Luxaflex ieder lang
260 cm .
. 2 stu ks bergmeubel
Tafel s met 2 stoelen en
1 spiegel uit Oma 's ti jd
C.R. Kl ei, Oude Rijksweg 33
Garmerwolde, tel. 416242 .
Te koop:
Kleinbeeld-refle xcamera
YASH ICA TL-SUPE R.
Verwisse lba re lens (Prakticadraad) . Met lere n paraatt as,
balgapparatuur voor heel
dichtbij, afs ta ndsontspan ner
(± 8 meter) en comb itas.
Alles in zeer goede staat.
In één ko o p f 200,-.
J . Noordhof, Ga rme'rwo lde ,
tel. 050-4 14472 .
Te ko op :
Gebrui kte meisjesf iets (leeft.
8-12 j.)
H. Noordhof, Garmerwolde,
tel. 050-414472 .
Te koop:
Paar gebruikte noren (laag )
voor kinderen . Maat 36 .
H . Noordhof, Garmerwolde,
tel. 050-4 14472 .

ELEKTRO
STEREO
H I-FI

Bokkerü Stol'

TELEVISIE

Z U ND AP P - KRE1D lE R . GA REl U
·V ESPA TO MOS · YAMA HA

·FAN TIC
• Alle kfl>uren en modelk n IJlt
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• PmT"/a servlct en reparatie

RIJKSWEG IS
GARMERWOLDE
TELEFOON 05902-1624
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de gehe le

Oosterhamrlklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

Nw . Bolerlngeslraat 102
9712 PS Groningen
Telefoon 050-137295

E. H ave nga
Oude Rijksw eg 9
Garmerwolde
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Over vliegende ganzen in Vform ati e, een weilan d met
gou dplevieren , bo men vol
spr eeuwen , groenlingen die
zich te·goed d oen aan de
vita mine rijke roze bottels.
een paar tjakke rend e kramsvogels, o m er enkele te
noemen : zij allen vormen
die rlijke signalen , d ie aangeven dat we van jaargetij de verwi sselen . Het blad
is bijna van boom en struik .
Eén st o rm en de herfst
heeft zijn werk gedaan . Wel
prettig tro uwens als je wat
oog hebt voor de vogels die
er zoa l zijn . Ook een niet
geoefe nd kijker ka n nu aa n
zi jn trekke n komen .
Gezang in de herfst?
Toen ik een aantal wek en
geleden onze tuin 'w interklaa r' maak te , viel mij het
vrol ijke gezang van een
drietal roodborst jes op. De
rood borst zingt een mooi
parelend , wat beverig liedje.
O pmer kelijk dat gezang in
deze tijd , want d at verwach t
je meer in het voorjaar,
in de broe dtijd. Voo r o ns
mense n zij n al d ie vogelgelu ide n plez ierig om naar te
luisteren . Vo or de vogels
evenwe l beteken t het
zingen nie t d irekt uiting geven aan hu n levenslust.
Veel meer heeft het te
maken met het afbak enen
van een territorium , in d it
geval het winterterritorium :
een eigen gebied waa rbi nnen ze naa r voedsel
kunnen zoeken . In het voorjaa r heeft het gezang van
het mannetje ee n twee-l ed ig

' ""

doe l: hij lokt er een vrouw tj e
mee e n maakt aan ande re
roodborstmannetjes duidelijk dat ze in zijn terr ein (3
tot 6 du izend m 2 voor de
rood bo rst) n iet gew enst
zijn . Dit gaat vaak gepaa rd
met fell e gevech ten . In de
meest e gevallen verlie st de
indring er deze str ij d.
Een tij dje ter ug was ik du s
getu ig e van zo 'n terrein atbaken ing. Tussen elk van
de vog eltj es zat ci rca 100 m.
schat ik. Hun rode borst veren d ienen dan om de
teg enstande rs te impon eren .
Verbazingwekkend verd er is
hoe mak het roodb orstje is.
Op minder dan 2 m sloeg
hij mijn gezwoeg g ade. zo
nu en da n dook hij in de
o mgespitte grond , waar uit
hij all erl ei insek tjes pikte . In
de wint er kun je het roodborst je oo k trou w op de
voe dertafe l ver wach ten , een
all eseter maar zijn vo orkeu r
ga at uit naar insekte n. Het
is ee n vogeltje waara an je
geh echt raakt, o mda t het
's win ters vaak dezelfd e is,
di e je in je tui n ziet. Tus sen
de vel e kool - en pimpel meze n, de merel s en de
hu is- en ringmussen valt h ij
op met zijn oran je- rod e
bo rst en de donkerbruine
kr aal oog jes. Uit ond erz oek
is geb lek en dat het roodbo rst je vaak het zelfd e territ oriu m verki est.
Voo ral in Engel and word t
he t beestj e er g geëerd (afbeeld ingen op post zeg els ,
ansichtkaarten , posters ) en
heet er Rob in . Voor velen is

da t daar de vo orn aam geword en , net als In Ned erland overige ns.
Twee legs els
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Van o or sprong IS de roodborst een bosvog el, net als
' \ .~ .... .;/ '- .
b.v. de merel , maa r gaand e.
w eg is hij meer parken en
grote tu inen gaan bewon en .
I
Als er maa r onderbeg roeiing
~'
aa nw ezig is. In d icht gewas
~~
maakt het wijfj e. goed verDat je zel f voo : ee n dee l in
stopt , het nest. So ms op de
de ha nd hebt of je vee l of
grond , soms wat daarboven,
wein ig vogels in je o mgezelden ec hter in een boom .
ving aantreft, beseffen velen
te weinig. Het planten van
Tuss en d ecember en maart
bomen en struiken , voo ral
vindt de paarvorming plaats.
Het eerste nest in ap ril bebesdragende struike n als
vat 4 à 5 eie ren. Bij he t
cotoneaster, li jsterbes
tw eed e br oeds el in d e
(langs de Schutterlaan !),
zom er w ord en 6 à 7 ro od hu lst, vlier, rozebottels, etc .,
borstj es g ro ot gebracht, wat
kan daa rto e bijdragen .
te maken heeft met het
U biedt een pleisterplaats
tijdens de vogeltrek en
g rote re vo edselaanbod en
geeft teven s gelegenheid to t
de d<iglellngte'kHetdmann etje
en hi] a een, an an
neste len .
lan ger voe dsel aandrag en,~,
I
.0
: -","-...!'d van Zalk .
De leven sduur

'''-1.:;':'7
1"

Uit ri ngg eg evens heeft men
vastgesteld , dat de roodborst wel 12 jaar kan worden . Dit ko mt niet vaa k
voo r. Omd at hij zij n voe dsel
o p de gron d zoek t en zich
ma k en dich tbij de hui zen
o phoudt, valt hij no ga l eens
ten p ro oi aan katt en . Meer de re ke ren heb ik restanten
van een rood bo rst bij d e
achte rdeur zien ligg en . Die
ver rekte katte n, zul t u
zegg en , maar dat haalt het
niet b ij de jac ht, die men
met name in Itali ë maakt op
ond er meer het roodborstje.
Daar word en ze geg eten of
moeten als kooi vogel verde r
het leven door.
Oo k wi nter s kunnen ha rd
aank o men voor het roo d bor stenb est an d. Wann eer
ze stre ng en langd urig zijn
gaat "l's deel eraan . U kunt
ze da n helpe n me t un iverseel voe r, want bu iten gedr oog de insekten en vet reser ves ku nn en ze ni et.
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Kerkdiensten
4 dec. Thesln ge 10,00 uur
Ds. C. de Vnes- Bat enb urq .
avon d maal

11 d ec . Glrm e rw ol de 10 .00
uu r Ds. C. d e Vr ies-B alenbu rg , d o o p
18 dec . Th eslnge 10.00 u ur
Ds. E.J. Hefti n g. Ten Bo er.
24 dec . Thesl nge 20 .30 u ur
Ker stna c hldie nst m .m.v .
Junene
24 dec . Garm erw old e 22.00
u ur Ker stnac ht di enst m .m.v.
lede n van de Ha rmo n ie.
25 d ec . Theslnge 10 .00 uur
Ds. C. d e Vries-Ba ten burg .

25 dec . Gl rmerwo lde 16 .00
uu r Ki n derkerstfee st.

31 dec . Glrmerwold e 19.00
uur D s. C. d e Vr iesBat en bu rg.
1 jan . Thesinge 10.00 uu r
Ds. C. d e Vne s-B ate nburg .

Onze meubels
mogen
•
gezien
worden!
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Gouden feest van de
Plattelandsvrouwen

Mevr. Je nsema (h oo fdbestuur Pla ttelandsvro u wen) felic iteer t de presiden te mevr. Ha zevel d.
ui t en iede r kon zic h ko ff ie
Op zate rdag 12 nove mbe r
insc hen ken uit de kraantjesvierde d e Bo nd van Platt ekann en , d ie o p de met bloela ndsv ro uwen in Garm ermen versierde tafel s
wa ld e haar 50-jarig bes taan .
's Midd ags rec ip ieer de het
stond en .
bestuu r en o ntvi ng de verDe op en ings toe sp raken
tege nwoo rd ige rs van ver we rden geho ud en do or wetschillen de vereni g ingen en
houder Ja nssen, mevr.
andere genod igd en. Bij de
Freye van het provin ciaa l
bestuur, mevr. Jensema van
en tree lag het gastenboek
het hoofd bestuur, d hr. P.
klaa r en kreeg ied er , d ie
van Zanten na mens de
een handte ken ing zett e de
landbouwveren ig ing en
pen cad eau waar zij of hij
mevr. Bus nam ens de lede n.
mee geteken d had ! Er w as
Het best uur na m met dank
een goede opkom st bij de
de vele ko mplimente n en
recep tie .
ca deaus in o ntvangs t.
Het fees t 's avo nds ver to o nd e van af het beg in d e kenToen g ing het doek op voo r
d e Revue. Mevr. Munn eke
merk en van een ges laagde
avo nd . De zaal li ep heleen mevr. Span ninga lazen
uit het Goud en Bo ek de nomaa l vol. het zag er gezell ig

tul en voor, d ie in de afgelo pen vij fti q j aren wa ren
genoteerd .
Dat was ech te r nie t een
drog e o pso mming van
fei te n, maar een war e voo rdr acht met gede elt en o p
rijm en gedee lten d ie gezongen werden door het
koor terwijl er t ezelfdertijd
sc had uw beel den te
be wo nde ren wa ren, waar
he t pu bliek zich enorm o m
verm aak te en ton eelspel.
Het gehe el was erg knap in
elkaar gezet door mevr.
H. Haveng a. De afwisseling
van praten , zing en , uitbeelden en daarbi nn en de versch eidenh eid aan teks ten,
liederen , tone el en sch aduwbeelden hield het
pub liek t ot het eind toe geboe id. Ieder was wel verr ukt
van een bepaa ld on de rdee l.
Door deze verscheidenhe id
ko n ook een groot aanta l
leden haar capaci tei te n op
ton eel- of muzi kaal gebied
tonen .
Aan het decor, gebouwd
doo r C. Hazev eld , was te
zien , dat er wel wat denkwe rk was verri cht en met
succes! Eén zijka nt was ingerich t voor het koor, het
midden best ond uit een rolgo rdij n van plast ic , waa rop
dia 's vertoond werd en en
waarach ter de sch ad uwbeelden kwam en en de
ande re zijkant best ond uit
een klas siek to neel pod ium ,
waar de stu kjes opg evo erd
we rd en . Vóór het geheel
langs versch een op een gegeven mom ent de 'bus',
waarmee de uitsta pjes ge maakt wo rd en.
Na de revue werden enkele
leden ge hu ld igd die al zéér
lang lid van de bond zijn .
Enk elen , zoals de dames
St ol, van Huis-Dijkst ra en
Wieringa -Smit bleken al
meer dan 30 jaar lid.
Ik was zeer ond er de ind ruk
van de wij ze, waarop d eze
avond vullende revu e in elkaa r is gezet, er lie pen maar

wein ig d in gen niet vol gen s
plan en zeker waren ze niet
sto rend . De hele avond
maakte een erg verzo rg de
indruk en daarui t kan wel
begrepen worden wat een
eno rme hoeveelh eid wer k er
verzet mo et zij n om dit jubileum tot een zo goede
her innerin g te maken in de
geschi eden is van Garm erw ald e. Het is gewoon
jammer, dat d it een éénmal ige gebe urt en is is. De
platt elandsvro uwen hebben
hee l wat in hun mars.
HULDE!!!!!
Elisabeth Schuling.

Bingo-avond

O .L.S.
Garmerwolde
Op zate rdag 17 september
jl. wer d de trekk ing van de
verloti ng van de school
gehoud en .
De tr ekk ingsl ijst vindt u
hieronde r.
Op de laat ste ouderavond
was gek onstateerd , dat een
f1 0r alia- bazar fi nanciee l niet
meer aan tr ek kelij k was.
.
Om de over geble ven prijzen
kw ijt te ra ken e n zodoend e
no g wat voor de school te
verd iene n, werd voor de
trekk ing van de prijzen een
bingo Ige ho uden .
De opb rengst h ierva n stem de tot tevr edenheid .
De beloofd e video-opname
van Dal las kon door een
fo ut helaas niet doorgaan.
Hie rvoor o nze ex cuses.
T rekking slij st - verl otin g O.L.S . Garm erwo ld e 17 septe mb er 1983
Lotnr. 1157 - 1950 - 687 1509 - 671 - 618 - 1244 666 - 1057 - 927 - 570 1962 - 1260 - 1475 - 1516960 - 1453 - 1103 - 1543 1291.
Per son eel en o uderco m missie
O.L .S. Garmerwolde

Het koo r zo ng het ope nings/ie d van de revue.
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K A D O 'S
Schildersbedrjjf H. Hof stede
klo mpen - laarzen - ver f - glas - behang -

9797 PC Thesinge, G.N. Schulterlaan 28, telefoon 0590 2-1 957
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VOOR HAAR EN HEM.
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Winkelcent rum Lewenborg
Gro ningen
Telefoon 41 40 40
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Muziek in de kerk

Kaart- en sjoelavond S.V. GEO

Liedjesgroep 'Tw inckel' naa r Th esinge

Vrijd ag 16 decembe r a.s. o rganisee rt S.V. Geo een
kaar t- en sjoelavond . Deze
avon d wo rdt gehouden in
café ' De Jäg erm eister ' en
beg int om 20.00 uur.
Er w ordt gespee ld o m le uke
prijz en .
Wij nod igen iede reen, d ie
van kaa rten of sjoe len
houdt, uit deze gezell ige
avond bij te wonen. U hoeft
daarvoor geen lid of don at eu r van S.V. Geo t e zijn .
Tot ziens op 16 december
in ca fé 'De Jäger meister'.

Na en ige tijd rust, dan toc h
weer een konsert in de
fraaie T hesinger do rps ker k.
En d at o p één van de d o nkere avon den vóór kerstm is:
zaterdag 17 december.
Het gaat om een op treden
van de groep 'T w inc kel' d ie
met een rijke muz ikal e bagag e vanui t de Ac hter hoek
naar Gro nin gen ko mt. Het
kwartet heeft een ui tg ebre id
liedjesreperto ire: liedje s in
vele talen en van middelee uws tot hed end aags .
Ballades, liefd es-, zee mansen dan sliedj es, lied jes om
mee te zin ge n of te klap pen,
lied jes vo or een publiek van
alle leeft ijd en .
De gr oep bestaat uit Ineke
en Wiebe Planting a, di e de
zang verzorg en; Wiebe besp eelt ook vele
in strum ent en , waarond er
een trekzak; Wim Smit en
Rob Li evest ro nemen d e
over ig e instrum enten vo o r
hu n reke ning, waaronder
vel e soorte n flui te n en
g ita ren , viool en kazoo e n
dr ag en bi j aan de groepszang .
'Tw inc kel' best aat al enke le
jare n en hu n popu lar it eit is
sterk g roeien de . Ze heb ben
al vele optred ens ove ral in
het land ach ter de rug en
steeds met veel su kse s bij
jo ng én o ud . Oo k zijn ze al
en kele malen voo r de rad io
geweest en he bbe n kort ge leden een ee rste I.p. uitgebra cht , d ie goed is
on tv angen (in de ke rk te
koop !).
Op 17 dec ember mo gen we
een programma ver wachte n,
da t voo r iede ree n de moe ite
waard is; dat w il zeg gen da t
óó k kinderen en ou deren
geen sp ijt zu llen kr ij gen als
ze op d ie da tum d e N.H.
ke rk op zo eken .

Dat we in staat zijn deze
be kende g roep in T hesinge
te laten optreden is voora l
aan de muzikan ten zelf te
danken; ze zijn bereid voor
een be perkte vergoed ing
naa r het hoge noord en te
komen . En voo r een eventueel tekort op de begroting
stelt de Sch utt erstic ht ing
zich garant.
Kaarten à f 5,- zijn o p de
avond zelf in de kerk verkrijgbaar, maar het is in verband met de te verwachten
belangstell ing raadzaam om
deze vooraf te beste ll en ;
dat kan in het .wlnkelt Je
'Jo pke' aan de Kape lstraa t 1
te Th esinge (ook tele fon isch : 0590 2-3008).
Het konsert beg int o m 19.30
uur; kolfie met ko ek is
voo raf en inlde pauze
verkrij g baar in de kerk.
To t 17 dec ember!

Bestuur S.V. Geo

In verba nd me t het
vroeg uit kom en van het
dec embe r-nu mme r,
kopi j inleve ren vóór
10 december bij de
o nde rstaa nde ad ressen
L. v.d. Veenstr aat 2
Gar merw olde
Kapelst raat 5, Th esinge

REDAKTIEADRESSEN
Redaktie Garmerwolde :
Elisab eth Schul ing, L. v.d .
Veenstraat 2, tel. 050416355.
Reda kti e The sin ge :
Kees Faber, Kapelstraa t 5,
tel. 05902- 2257
Adm inistratie: Peta Jurjens ,
L. v.d. Veenst raat 15,
9798 PK Garm erwold e, te l.
050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde ,
rek. nr . 3207.05.749 g iro v.d .
ban k 916938.
Kop ij inleveren : steed s vóór
de 15de van d e maand .
Druk: Bolkema drukw er kverzorgin g, Gron ing en .

Rectificatie
Per abu is is onder art ikel
'Harminie 60 jaar muziek' de
naam Peta versch en en, d it
mo et zij n Petra. Hier voor
onze ex cuses.

Ro b v.d. Eist/Kee s Faber

U it hf'"

Kerstbal
AI een paa r jaar is he t trad it ie
dat de Platt elandsj ongeren
een ' kerstbal' organ iseren .
Het 'kerstbal' zal ook d it
jaar wee r plaats vind en in
samenwerking met caf é De
Leeuw.
Het feest wordt geh ouden
in bovengenoemd café op
26 december, aanvang
21.00 uu r.
leder kan rek enen op een
gezell ig feest , geh eel in
'kerststij l'. Live -muziek
wo rdt verzorgd door de
'Silverbirds '.
De kosten bed rag en I 5,per persoon .
Het bestu ur P.J.G .G .
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Boeren-BurgersBuitenlui!

AANN EMERSBEDR IJF

kleine winkel in grote ideeë n

H.J.

geopend
do . VT. za

van
10 DO tol 18.00 uur

nie uw bou w

ver bou w ~n
o nd er ho ud

oude ri jkswe g I I
G A RM ERWOLD E
tel 050·4 1650I

Inl

P.J v Zanten

Tel 050 ·4 1609 1b.gg. 050·4 16328

l!'bb-a lIa " den ",kl·d e nll!'1
ltapeklTaa t 1 9797 Pl lneutge

0590 2·3008

BenjaminBulletin
Peutersp eelzaal ' Benjamin'
is vol go ede moed - en met
een volle gro ep - het tweed e
jaar in Th esing e ingegaan .
Tot ein d dit jaa r draaien we
zelfs met een gro ep van
vee rtie n kin deren ; d it is een
tijdelijk e rege li ng om da t de
wach tlijst ande rs te lang
wo rdt. Na februari ko mt er
een gr ot e uittocht o p gang
va n peute rs d ie kleuters
worden. Met de kl eute rs zijn
we zowe l bij j uf Hein a in
Th esin ge o p bezoek geweest al s bij juf Si en in
Garm erw olde , om ze al
eens een keertje aan hun
t oek om sti ge kl eutersch ol en
te laten 'r uiken '.
N ie uwe peute rs kunn en du s
nu aange me ld wo rde n, zodat u straks niet te lang o p
plaatsing hoeft te wach ten
als de toelat in gsleeftijd van
2'/2 jaa r is bere ik t. Wees niet
te laat met de aa nme ld ing!
Met nadr uk w ill en we nogmaal s de aand acht vesti gen
o p het feit , dat het inkom en
van de oude rs ge en bezwaar hoeft te zijn . De
maand el ij kse oude rbijdrag e
die men betaalt , word t bere kend naar dat jaarinkom en, maar in deze du re
tijd en kan zo' n ex tr a post
nog weleen s moeil ij k zijn .
Om daar een mouw aan te
passen, is een telefoontje of
gesp rekje met de Sti chti ng
Peut er sp eel zal en Ten Boer
(waarvan 'Benjamin' dee l
uitmaak t) vo ldoe nde.
Voo r Th esin ge kunt u terec ht bij Anne li es Heu velmans, tel. 200 1. Inform ati e
en aanme ldi ng ook bij : Ria
Smrkovs ky , Ten Boer , tel.
2082 . Of in Ga rmerw olde
bij : Wi es van der Mol en , tel.
050 -4 16098 .
De Jant je Beton-collec te in
bei de d o rpen heeft f4 67,75
o pge brac ht. Een m oo i
resu ltaa t, waa rvoo r alle

ge vers hartelijk dank .
Met de peuters le ven we, na
de vro lij ke St. Maarten , n u
toe naar Sinterklaas . We
hopen dat deze vie ring net
zo 'n succes zal word en als
vori g jaar. En we hopen
vo o ral, dat u niet te lang
wa cht m et het aanmelden
van peuters zodat ook uw
ki nd kan meegenieten van
de speel -ochtenden met
vri endj es en vri end innetj es
van eige n leeftijd in eig en
dorpen .
Neem voo ral eens ko ntakt op!
Anne lies .

Reanimatie
c ursus
Wann eer bloedsomloop
en/of ademhalin g plo tseling
uitvall en, reste ren nog maar
en kele minu ten voor hulp.
Als buiten het ziek enhuis de
hu lp van een arts of ambu lan ce mo et worden afgewacht zijn di e enke le minuten doo rgaans al verstreken.
Onh erst elb ar e schade aan
de he rse nen is dan meesta l
al o pget reden waardoor vrijwel geen kans op overleven
meer aanwezig is. Wi l men
meer mens en kans op over leven geven dan moet nog
sn eller worde n Ingegrepen .
Deze snell e hul p kunnen in
fe ite all een maar toevallig
aanwezigen , zoa ls huisgeno ten , collega's of voorbijgangers gev en .
Wann eer deze direkt een
REAN IMA T I E-pog ing
starte n kan voorkom en worden dat onherstelbaar her se nletsel optreed t. Dit
di rekte ingrijpen voorkomt
het zo le vensbed reigende
tijd verl ies vó ór de aankom st
va n arts of ambulance .
Het li gt in de bedoeling
binn en kort een cursus REA NIMAT IE te organ isere n in
Garm erwold e.
Voor o pg ave en/ of inf o rmat ie: Mi ek e Welling , Hild ebr and stra at 22, tel. 414737 .
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Ui ts lag tu inkeuring:

Gro te tuinen :
te : J. Veenkam p,
G .N . Schutterlaan 38
2e. Mevr. Hofman ,
G.N . Schutterlaan 40
3e. S. Oud man , Molenweg 26
eervo ll e verme lding :
T . Oud man , G.N . SchutterIaan 9
Kleine tu inen:
te . W. Plijter, Bakkerstraat 3
2e. J . Bo ss, Moeshorn
3e . K. van Huis,
G.N . Schutterlaan 19
eervo lle vermelding :
Zuur en Ka lkwiek, Bakkerstraat 10 en 12
K. Kol , de Dij k 8
J. Behrendt, G.N . Schutterlaan 16
Te verwach ten akllvit ellen
van de Veren ig ing van
Dorpsbelangen:
U zult geme rkt hebbe n dat
we de bietenwedstrijd met Sint Maarten heb be n laten
vallen .
Dit vanwege een te gering e
dee lname. Hi ervoor komt
een fi lm voor de jeugd in de
plaa ts. Dit zal op vrijdag 16
december zijn .
De Ne ijoarsvesiede wordt
geh oud en op vrijdag 13 januari. Roo ie Rienu s en Pé
Daale mm er zul le n d ie
avond optreden .

Op de ein dvergadering van
de Feest week- 1983co m miss ie is beslote n o m
in het komend jaar wee r
een feestweek te organ iseren .
Dat is een heel karwe i en
daarom kunne n we vee l
hulp goed gebruike n!
Wann eer u lid be nt van een
van de vele veren ig ingen
die Garmerwolde rijk is , da n
kun t u via uw vereniging als
afg evaardigde zitting nem en
in het Feest weekcom ité.
Bent u gee n vere nig ingslid ,
maa r wel geïn teresseerd in
de organisa tie van de feestelijkheden dan k unt u zich
opgeve n bij onderstaand
adres.
Heeft u weinig tijd , maar
wilt u wel bij voorkomende
klusjes assiste re n?
Tw ij felt u nog of heeft u
vragen? Bel, schrijf of kom
even!
MIEKE W ELL ING
secr. Dor psbelan gen
W.F. Hildebrandst raat 22 .
te l. 414737 .

~BLOEM.
/;

KWEKE RIJ

FIRMA R. VEENSTRA
Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Voor beide akti viteiten zal
een stencil rondgedeel d
worden . Wilt u deze avonden bezoeken , dan kunt u
deze data alvas t vrij ho uden.
Vereniging van
Dorpsbelangen

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946

Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen
Na tu urlijk ma ken wi j graag e en sche rpe o ffe rt e 'Voor u als
ee n zon nesc herm gaat.
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Maar t evens ho ud t deze afd eling zeilmak erij Zich bezig m et het
o pnieuw bek lede n van mar ki ezen . o f m et het r epar er en van
t ent en .
O ns lev en ngsprogram ma o mv at ver der :
vo uwwanden , verd uisteringe n , r o lluike n, voorzet t-arnen en

kos truktiewe r ke n

.

Info rm eer vri jblijvend naar on ze m ogelijk hede n en pr ijze n .

I ede re w oen s d ag Ge h a k t d a q

.

FeestweekVierentachtig

Vereniging
van Dorpsbelangen
Thesinge

: ' . Rijksweg 145
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De Kinderkrant

~~

Ha llo allemaal

SINT MAARTEN

Hier de krant zond er naam ,
want we hebben nog ni et
zoveel na men voor de krant
gek regen .
Vorige keer st ond e r een
naam in van Erik Zijl ema:
d ie was ver keerd overgekom en . Het moe t zijn : 'T he
Gar mertje '; leuk gevond en .
Van Mich iel v.d. Oever zijn
de volgende na men bi nnengek omen : 'Het blaadje', 'Het
spinnetje', 'Kletskolo m', 'de
G rapj estr o mmel' . Hij schudt
ze even uit zijn mouw.
Het loo pt tegen het eind
van he t jaa r en dan zijn er
alt ijd me nsen d ie verte llen
hoe de toekomst er uit zal
zien .
Nu is het leuk als jullie
teken en of schrijven
1. hoe je wilt dat de were ld
er ui t zal zien als j e groot
öt
be nt
2. ho e je denkt dat de
wereld er dan uit zal zien .
Je kiest maar wat je het
leukste vi ndt, dan plaats en
wij het in de krant.
Probeer het maar voo r 10
dec ember op één van
onderstaande ad ressen te
kr ijg en : (i k reken op stap els
post!!)
.
Garmerwolde: Elisabet h
Schuling, L. v.d. Veenstraat 2
Th esinge: Kees Faber,
Kapels traat 5.

Sin t Maart en wo rdt ieder
jaar he rdacht d us ook d it
j aar w eer. Er war en ± 70
kind eren op de been o m
sno ep en ge ld te g aan
op hal en .
Drie ervan war en Ar end ,
Joop en ik.
We beg onnen in Achter the sing e, om kw art over vie r.
En kregen daar heel wat
geld en snoe p.
Toen g in ge n we via de
Kerkstraat en d e Mo lenweg
naar de Schutterl aan . We
zo ngen het meest 'Kip Kap
Kogel' en '11 nove mber , is
de dag'. Bij een paar hu izen
zeid en ze da t we het nog
maar eens moe st en
zin gen en som mige mense n
st opt en hu n vi nge rs in hun
or en, want volgens h un
zong en we vals.

Wo bb y Hardeman.
MOPPEN
1. Het is groen en het vlie g t
door de luch t:
een spruitje dat aan een
vliegtuig is vast gebond en .
2. Het is gee l en het vlieg t
door de lucht:
het zelfde spruitje maar
twe e weken lat en .
Rol f

Mar c Heg eman
TWEE SINTEN
Sin te Maart en heeft een ko e
Die moet naar de slager toe
Is ie vet of mager
Hij moet naar d e slager.
Er zijn twee sinten d ie aan
het ei nd van het jaar nog algemeen he rdacht wor den in
de vorm van een feest.
De eerste is St. Ma rtin us. U
hee ft o p 11 nove mb er w aarschijnl ijk w eer heel wat
la mpio ndra ge rs (en snoepvrage rs ) aan de deur geh ad .
De oorspr o ng van dit fees t
vind en we in het leven van
St. Maarten (zoa ls h ij
meest al word t genoe md ).
St. Maarte n werd gebo ren
in het jaar 316. Toen hij 16
jaar was, reed hij als sol daat te paard . toen hij een
bijna bevro ren bedel aar
tegenkw am , d ie hem in
Chr istusnaam om een aalmoes vroeg .

St. Maart en snee d toen zij n
sold aten mante l in tw ee
stuk ken en g af de bed elaar
de ene helf t. Hij bed ekte
zic hzelf zo goed al s hij ko n
met de andere helf t. Diezelfde nac ht zag hij in zijn
slaap Ch ristus me t de mantel helft d ie h ij aan de bedelaar had gegeven.
Hij zwoer to en dat hij
Ch ristu s zo u di enen ; en
toen hij 22 jaar was, is hij
mo nnik ge wo rde n. In 372
wer d hij tot biss c ho p van
To urs ge kozen . Hij zorgde
da t er in d ie tijd veel klooste rs we rden ges ticht.
In 386 ste lde hij een heel
moedige daad . Hij zette
kei ze r Max imus buiten de
R.K. kerk. Hij dee d dat om dat de keizer ver scheidene
vo lgel ingen van Prisc illianus
li et onthoofden , om dat ze
van tovenarij besch uld ig d
werden . Hij wa s de eers te
d ie in de R.K. ke rk heil ig
werd verkl aard en sindsdi en
is de vereri ng van St.
Maarten gewe ld ig uitg ebr ei d. Friesla nd heeft minstens 20 kerke n naar hem
genoe md .
De tweede heilige is Sint
Nicolaas.
St. Nicolaas is een heel
beroemd man , niet alleen in
Nede rla nd. De echte lee fde
in d e 4e eeu w van on ze

jaa rt elling in Myra , KleinAzi ë, d us niet in Spanj e! Hij
werd de beschermer van
all e zeeli ed en . Toen de
Noormann en ver naa r het
zu id en voeren, leerden ze
St. Nicolaas kennen en
brachten het geloof in hem
naar de kusten van WestEuropa. Overal werden
d icht b ij de zee kerkjes voo r
St. Nicolaas gebouwd . De
kin der en kregen vrij op zijn
feestdag . Ze g ing en met
mi jt ers en staven door de
do rp en o m te bede len .
Eeuwen lat er ver kleedde
pe r do rp so ms één man
zich als de bi ssch o p en hij
voerd e de d uvel aan een
kettin g met zich mee. De
d uvel was natuu rli j k he lemaal zwart van het ro et van
d e hel en d e mensen
noe mden hem 'Pietje Pek'
of 'Zwarte Piet' .
Nu gel oofde n de mensen in
d eze streken oo k in de god
Wo dan, di e op zijn sch immei ove r de daken reed en
ee n grote ho ed en een
wijde mantel aa n had . De
mense n hebben deze twee
figu ren met elkaar vermengd . Zo ontstond onze
Sint van het versje : op de
hoge, hoge daken.
Daar hebb en we een leuk
gezellig feest aan over- '
gehouden .
Prett ig feest toeg ewenst .
Wobby .

DE VRIJE POMP
Alles op het gebied van uw hu isd ier.
Tevens gespecialiseerd in papegaa ien - ara 's
kakatoe's - beo's.
Groot assortiment hengelsport artikelen
Uitgebreide aquarium afde ling .
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